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A MUDEZ E O SILÊNCIO, DO ESPÍRITO SANTO SEM A BÍBLIA SAGRADA. 2
Pedro 1:19-21(PARTE – 5) –

CARISMÁTICA.

A IGREJA PENTENCOSTAL É O “PAI” DA IGREJA

“O que importa é o que Deus diz na Sua Palavra. A palavra de Deus é declarada com autoridade. Nunca
é oferecida como uma possível resposta, mas como A RESPOSTA” Dr. K.B. Napier
“Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente
daquele que temos anunciado, que seja 1amaldiçoado!” Gálatas 1:8.
Tudo o que não está de acordo com o evangelho original ensinado pelos apóstolos está sob uma
maldição. Se aceitarmos esta realidade estamos enfrentando o fato de que existe um Cristianismo
falsificado e sob uma maldição.
Todas as passagens bíblicas em citações neste documento vêm da Bíblia Na Linguagem De
Hoje.

O PENTECOSTALISMO
O Pentecostalismo, de fato, percorreu um longo caminho desde os dias de Azusa Street. Desde então, os
esforços para harmonizar a teologia Pentecostal com a teologia Evangélica tradicional tem visto uma
mudança gradual em termos do que os Pentecostais acham ser uma teologia exclusivamente
Pentecostal. Frank Macchia observa a ampliação do foco teológico entre os últimos teólogos
Pentecostais da doutrina da subsequência e línguas como a evidência inicial, para um sistema mais
pneumatológica da teologia como um todo, em parte devido aos desafios crescentes ecumênicos que
os Pentecostais enfrentam na presença do evangelicalismo tradicional. Esforços acrescidos tem sido
feitos para harmonizar o Pentecostalismo com a teologia evangélica global em vez de esculpir um
evangelho distinto e separado da agenda ecumênica. Uma teologia sistemática exclusivamente
Pentecostal iria ser sem dúvida construtiva para o Pentecostalismo como um todo mas, como Veli-Matti
Kárkkáinen admite, não é de se esperar em breve a partir de um sistema teológico(O Pentecostalismo)
que tem sido sustentado, principalmente por via oral, até anos recentes.

1. O QUE SIGNIFICA A DOUTRINA DA SUFICIÊNCIA DAS ESCRITURAS?2
Essa doutrina é baseada principalmente na 2 Timóteo 3:15-17 e Jude 1:3. "...As Escrituras Sagradas, as
quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a
Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas
e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e
pronto para fazer todo tipo de boas ações. "...para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por
todas, Deus deu ao seu povo".
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A suficiência das Escrituras significa que nós não precisamos mais de revelações especiais. Nós
não precisamos de mais inspiradas, palavras infalíveis. Na Bíblia, Deus nos deu, temos o padrão
perfeito para julgar todos os outros conhecimentos.

2. A INFALIBILIDADE DA PALAVRA (CONHECER A VERDADE COM CERTEZA)
Em primeiro lugar, devemos entender a inspiração da Bíblia é, em referência aos documentos originais, e
não às cópias. O Cristianismo afirma que os escritos originais, os autógrafos, estavam sem erro em tudo
que foi abordado. Não são as cópias que são inspiradas. O que temos são cópias de documentos
inspirados e a verdade é que alguns erros de cópia teceram-se em alguns dos exemplares bíblicos. No
entanto, isso não significa que a Bíblia não é confiável.
“Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos
do SENHOR vosso Deus, que eu vos mando”. Deuteronômio 4:2
Outras passagens: Salmos 111:7, Salmos 119, Apocalipse 22:18.

3. A INERRÂNCIA DA PALAVRA (A BÍBLIA NÃO CONTÉM NENHUM ERRO)
Inerrância significa que a verdade é transmitida em palavras que, entendidas no sentido em que foram
empregadas, entendidas no sentido que realmente se destinavam a ter, não expressam nenhum erro.
A inspiração3 garante a inerrância da Bíblia (II Pedro 1:21). Inerrância não significa que os escritores
não tinham faltas na vida, mas que os seus ensinamentos foram preservados de erros. Eles podem ter
tido concepções errôneas acerca de muitas coisas, mas não as ensinaram; por exemplo, quanto à terra,
às estrelas, às leis naturais, à geografia, à vida política e social etc.
Também não significa que não se possa interpretar erroneamente o texto ou que ele não possa ser mal
compreendido.

VERDADES BASEADAS NA BÍBLIA
(Para além da nossa opinião).
O que importa é o que Deus diz na Sua Palavra. A palavra de Deus é declarada com autoridade. Nunca é
oferecida como uma possível resposta, mas como A RESPOSTA. E esta é a maneira que devemos sempre
abordar a questão para saber se a teologia de uma denominação Cristã é correta ou não. Em outras
palavras, o que Deus diz é lei. Se dissermos algo diferente que a lei, então o que nós pensamos é
irrelevante, se não pecaminoso.

Yángálálá!...(mpasi, vo) Wàlèmbì nuna…

2

www.tuyimbila.com

AZUSA STREET4
5

O Nascimento De Uma Mentira (Dr. K.B. Napier )
No passado, eu já disse que nem todos os Carismáticos são os mesmos, mas que todos eles
compartilham a mesma culpa por seus erros. Carismáticos são a semente do Pentecostalismo. Por isso, é
prudente analisar para ver se ou não a criança do Pentecostalismo é apenas um erro selvagem e sem
precedentes - ou se ela é uma reprodução genealógica de seu pai. Se for um erro, então o
Pentecostalismo pode ser exonerado. Mas, o que dizer se o Carismatismo é um verdadeiro filho, uma
imagem de seu pai? Se isto for verdade, então não temos opção a não ser lançarmos o Pentecostalismo
na mesma cova onde pertence o Carismatismo.
Estas são palavras muito duras se conhecemos pessoalmente os Pentecostais - especialmente se eles
são da 'velha escola'. Conheço alguns, e são gente boa. Mas é aí que devemos largar os laços
emocionais que podem causar-nos a aceitar e promover erro. O nosso objectivo deve ser o de exaltar
e promover a Palavra e santidade de Deus, não a nossa própria versão do que é aceitável. Emoção
e amizades não têm parte no processo *. Há apenas uma maneira de fazer isso e, isto é, medir tudo pela
Escritura. Vamos agora examinar brevemente os primórdios do Pentecostalismo como movimento, e
como é que se manifestou na igreja da Rua de Azusa6. (*Claro, amizades e emoção são importantes. O
que estou dizendo é que eles não podem ser autorizadas a alterar o curso da Verdade, nem devem ser
autorizadas a levar-nos a acomodar mentiras. Se for necessário, devemos estar preparados para pôr de
lado as amizades e as nossas próprias respostas emocionais, se a Verdade o exigir. Isso é um teste de
fidelidade).
Manifestações do tipo Pentecostal (Nota: não é "Pentecostal", como em Atos 2 ) e crenças já existiam
muito antes dos eventos da 'chuva serôdia' em Azusa Street, mas foi em Azusa Street, que o
Pentecostalismo ganhou corpo e forma adequada. A concepção de um movimento é importante. Foi um
evento sagrado e Divino, ou não? Este artigo irá mostrar, sem sombra de dúvida, que o nascimento do
Pentecostalismo estava com defeito. Um monstro nasceu.
Como criança, ele exibiu um aspeto de falta de maturidade. Na juventude ele desejava aventura e
começou a flexionar seus músculos (No início da década 1960, quando o Carismatismo começou). Então,
na década de 1990, a verdadeira natureza do monstro foi revelado com tumultos no mundo e destruíu
inúmeras igrejas e vidas Cristãs. Chamou a si mesmo: a "Bênção de Toronto" e personificou a descrição
bíblica de Satanás como um "anjo de luz" e suas atividades como "obras das trevas".
Os Pentecostais do velho estilo podem levantar as suas mãos em horror a essa linhagem, alegando que
eles não têm nada a ver com o perverso movimento do 'Toronto'. Mas eles estão errados e iludidos. Eles

são os pais do Movimento Carismático que produziu a Bênção de Toronto, mesmo quando eles tentam
distanciar-se. Eles podem não ter tomado parte nas mesmas corrupções terríveis, mas o fato de que eles
chamam a si mesmos de "Pentecostais" a acusação é suficiente. Eles são da mesma família e são criados
a partir da mesma pastagem! A única diferença está no grau.
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No seu livro ‘The Toronto Blessing and Slaying in the Spirit 7’, Nader Mikhaiel aponta que os
Pentecostais nunca escrevem sobre milagres falsificados. (Embora Bill Randles, dos EUA, aborda o tema,
entre outros em seu próprio trabalho, mas isso é muito recente). A razão é muito simples - se eles
reconhecerem que algumas de suas atividades são perversas, então correriam o risco de terem todos
eles marcados com o mesmo epíteto. O perigo para a estrutura e da existência de Pentecostalismo seria
muito real. Ele entraria em colapso, porque é construído sobre uma base de areia. Isto é provavelmente
porque os Pentecostais não reconhecem (negam) as origens ocultas do seu próprio movimento ... isto
se, de qualquer maneira eles conhencem a sua própria história!
Alguns Pentecostais se distanciam dos "excessos" carismáticos, como o que acontence na “Bênção de
Toronto”. Alguns até se distanciam dos vários líderes como John Arnott8 (Toronto) e / ou John Wimber
(Vineyard). Não se deixe enganar por esta! Tudo o que eles estão fazendo é: mudar os móveis de lugar
no terraço do Titanic! Eles ainda são Pentecostais e ainda acreditam nas mesmas coisas como sempre
fizeram, e ainda continuam a praticar os mesmos erros. Eles são como a chaleira chamando a caçarola
de 'preto'... mas, infelizmente, a maioria deles não têm conhecimento desta falha e não sonhariam em
ser infiéis.
Quanto aos seus dons e manifestações (e frutas), sendo falsificações ... bem, esta palavra é usada por
Cristãos bem-intencionados da teologia reformada que têm apenas um conhecimento (geralmente de
terceiros) superficial do que eles têm observado. O axioma tem sido: onde há algo real, haverá uma
falsificação por Satanás. O axioma está errado neste caso! No Carismatismo, Satanás não está tentando

imitar o que é verdadeiro, nem tão pouco - ele produziu sua própria marca de experiência religiosa, sem
referência ao que Deus faz. Assim, a Bênção de Toronto e o próprio Carismatismo não são 'falsificações'
- eles são o artigo real. Quais são as falsificações? são as explicações e a teologia dada por Carismáticos
em defesa do que eles dizem e fazem. O curso Alpha9 segue nesta 'nova' tradição, baseando sua
teologia na Escritura e, em seguida, entortando-a para acomodar a heresia Carismática.

As próprias manifestações, que são a principal pedra angular do Carismatismo, são satânicas e não
falsificadas, porque nem sequer tentam copiar o que Deus faz. Não há nada como elas nas Escrituras,
por isso elas não têm nenhuma ligação com as realidades divinas anteriores ou atuais. O que os tornam
únicas e não cópias. É importante que descrevamos o fenômeno Carismático com cuidado e
corretamente, porque o resultado tem efeitos de longo alcance. Uma vez que atribuimos 'excessos' ou
'falsificações' ao Pentecostalismo, legitimamo-lo e trazemo-lo ao rebanho Cristão.
Deixe-me dar um exemplo de atividade Carismática que não é falsa - embora muitas vezes é referido
como tal ... as línguas. Geralmente hoje, os Pentecostais afirmam que as suas próprias "línguas" vêm de
Deus, enquanto eles chamam de línguas Carismáticas 'falsas'. Os Cristãos da teologia reformada seguem
esta imagem anedótica. O problema é que tanto as 'línguas' Carismáticas como as Pentecostais ambas
são falsas! Na Bíblia Sagrada a 'língua' é uma língua estrangeira normal, não uma língua celestial que
ninguém pode entender. Então, isso faz com que todas as 'línguas' usadas por ambos os campos
manifestações únicas de Satanás (ou, às vezes, da própria produção psicológica pecaminosa - embora
isso também venha de uma fonte de mal). Eles não são 'falsificações', porque não imitam a coisa real.
Uma delas é um idioma estrangeiro e o outro é uma forma de mistura de linguagem caracterizada por
rodeios e jargões, geralmente difícil de entender10. Esta é uma verdade central que precisa ser bem
entendida, porque o Pentecostalismo baseia-se principalmente em línguas.
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Curiosamente, o próprio Dicionário de Movimentos Pentecostais e Carismáticos afirma que matar11(cair)
no espírito não é bíblico. O dicionário diz que pode ser causado por pressão dos pares, auto-sugestão,
ou auto-desejo de “o” obter. Mas isso não inclui a possibilidade 'daquilo' ser tudo de Satanás, ou até
mesmo em parte de Satanás. No entanto, este fenômeno não é bíblico! Ambas as línguas e matando no
espírito não são bíblicos. Eles foram a base das atividades da Rua Azusa que deram origem ao
Pentecostalismo.
David du Plessis, uma figura muito venerada no Pentecostalismo, admitiu que o assassinato no espírito
(slaying in the spirit) deve ser evitado, pois trouxe "nada além de problemas" (citado pelo Cardeal
Suenens). Fenômeno de Deus não trazem esse tipo de problemas. Atividades de Satanás trazem sim!
Um manto de silêncio é jogado sobre o “assassinato” (no espírito) e línguas, porque ambos os
fenômenos foram connetados a Azusa Street. Se pôr um em dúvida, você deve duvidar ambos. Assim, a
melhor estratégia é manter-se calado. O fato é muito claro - se matando no espirito e línguas
carismáticas (o verdadeiro fundamento do Pentecostalismo) são anti-bíblicos, então eles são de Satanás.
Assim, se ambos os fenômenos forem admitidos como demoníacos, toda a denominação / movimento é
um dispositivo demoníaco. Nunca nenhum Pentecostal ou Carismático vai admitir tal fato. No entanto, o
Cardeal Suenens, um Carismático, diz que matar (no espírito) é o trabalho de uma "força estranha"! O
quê pode ser uma ‘força estranha’ para os Cristãos se não, uma força Satânica? Hoje em dia os
Pentecostais e Carismáticos (intimamente relecionados – “kissing cousins”) têm falsificado a questão
com palavras e argumentos engananosos.
Significativamente, Seymour12, líder do movimento, "em última análise, repudiou o ensino da evidência

inicial (falar em línguas) como o fornecimento de uma porta aberta para as bruxas e espíritas e amor
livre (free lovism)” . ("Dicionário de Movimentos P & C). Parham, "pai" do Pentecostalismo, tinha a dizer
o seguinte sobre Azusa Street: "Homens e mulheres, brancos e negros, ajoelharam-se juntos ou caíam
sobre um e outro; com frequência, uma mulher branca, talvez de riqueza e cultura, podia ser vista
atirada para trás aos braços de um grande "fanfarrão negro”, e mantida firmemente, assim como ela
tremia e sacudia em imitação arrepiante de Pentecostes. Vergonha horrível e terrível ! " Sim, isso foi o
líder do movimento a falar! (‘Fields White Unto Harvest’, por James Goff Jnr. University of Arkansas
Press, 1988). Naqueles dias (época), estas eram cenas de degradação e imoralidade. Antes de sair de
Azusa Street, Parham disse: "Deus está doente em seu estômago" por causa do "animalismo" que estava
acontecendo lá. (Shumway). Para ver todas essas coisas(nos nossos dias) e muito mais, vai aos encontros
de Wimber e outros encontros Carismáticos. Agora vamos aos piores fatos ...

AS BRUXAS E OS MÉDIUMS
As ocorrências na Azusa Street atraiu logo, a atenção de muitos ocultistas. Fizeram isso não porque Deus
estava
no
movimento,
mas
porque
Ele
não
estava
!
"... Espiritualistas e médiums das inúmeras sociedades ocultas de Los Angeles começaram a participar e
contribuir com as suas sessões e transes durante as cerimónias religiosas (encontros de reavivamento)."
('The Holiness Pentecostal Movement in the United States’ por Vinson Synan. Grand Rapids., 1971).
Gostaria de pedir aos Pentecostais de ler novamente essa afirmação. Será que não lhes diz algo sobre a
verdadeira natureza de sua denominação?
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Seymour estava aterrorizado por essas atividades, que tiveram lugar no meio dos serviços da sua Igreja.
Ele escreveu freneticamente para Parham, pedindo-lhe para vir a Los Angeles para resolver as coisas. " W.

J. Seymour ainda estava escrevendo cartas urgentes que suplicavam por ajuda, como manifestações
espíritas, as forças hipnóticas e contorções carnais, como é conhecido nas reuniões de Acampamento
coloridos no sul do EUA, tinha quebrado solto nas reuniões”. Ele queria saber quais partes eram reais e
quais eram falsas. Não chegou de penetrar à sua mente que TUDO era falso! As manifestações que ele
se refere são exatamente aqueles que foram mostradas em Rodney Howard Browne, Copeland, Benny
Hinn e outros encontros Carismáticos, durante e depois da Bênção de Toronto. Atualmente, elas estão
vivas em Pensacola.
Como Nader Mikhaiel observa corretamente: "Como podia um derramamento do Espírito de Deus atrair

as bruxas, os médiums e os espíritas? Perfume não atrai moscas - uma carcaça em decomposição é que
faz atrair as moscas. Médiums e espíritas são atraídos pelo espírito que está operar dentro de si, isto é, o
Diabo”. De que outra forma poderiam estas pessoas perversas participar no que era presumivelmente
uma reunião de 'reavivamento'? A única resposta é que os eventos na Rua Azusa não foram de Deus
nem tão pouco, mas eram de Satanás. Isso tem uma ramificação séria - que o Pentecostalismo não se

baseia na obra de Deus, mas sobre a obra de Satanás. Como já dissemos muitas vezes antes, isso não
tem nada a ver com quão boa uma pessoa é, ou quão 'santo', ele afirma ser, ou o quanto ele diz que
“ama a Jesus", etc. O que importa é como ele obedece os mandamentos do Senhor, como estão escritos
nas Escrituras. Rua Azusa não obedeceu ao Senhor, mas propagou perversões da verdade. O que se
seguiu, portanto, também era uma perversão - que continua até hoje.

Novamente citando Mikhaiel: "Será que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes atraiu
os médiums e espíritas, para participar com os discípulos?" Não, claro que não! Algo que eu descobri no
meu próprio trabalho é que os médiums e espíritas são impotentes na presença de Deus. Eu vi como os
espíritas ficaram mudos quando eu fui perto deles, e eu estive presente quando um homem possesso
por demónios rastejou para um canto, chorando bem alto que eu “lhe” deixasse em paz porque eu
“pertencia a Deus”. Ele foi forçado a engatinhar e choramingar, assim como os demônios clamaram a
Jesus para não destrui-los. Isso não aconteceu por causa da minha própria força ou santidade, mas por
causa do Mestre que eu estava representando! Eu não tinha o poder de minha autoria, no entanto nem
mesmo uma autoridade delegada, derivada de um mortal, Cristão pecador, foi o suficiente para enviar
os demônios correndo para longe. Porquê que os demónios não se puseram em fuga na Azusa Street?
Acho que você já pode adivinhar a resposta.
O poder de Satanás foi tão forte que a "atmosfera sobrenatural da Rua Azusa foi sentida dentro de
alguns blocos ..."! Se tivesse sido o poder de Deus, os médiums e espíritas não teriam sido capazes de
entrar nessa área sagrada. Em vez disso, eles se reuniram lá e juntou-se a folia, porque eles
reconheceram que o mesmo espírito que eles tinham estava presente em Azusa Street.
Bartleman nos diz que o povo na igreja foram petrificados pelos ocultistas: "... os espíritas,

hipnotizadores ... todos os chefes religiosos doloridos e vigaristas e carrancudos vieram ... Tivemos
muito temor destes ... Esta situação lançou medo a muita gente e era difícil ultrapassar. Ele impediu
muito o espírito. Muitos ficaram com o medo de procurar a Deus temendo que o diabo poderia obtêlos”. Um reavivamento? Nunca! Este é o tipo de medo gerado pelo poder de Satanás, e não por Deus.
Deus não pode ser impedido por Satanás.

Como Mikhaiel assinala - Seymour era um falso apóstolo. Mas não mais do que todos os outros que
seguem seus passos. Se Deus trabalha através de um Pentecostal, só pode ser por intervenção divina
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especial, bem acima do que Ele normalmente faz. Tal intervenção deve ser, apesar de ser um homem
Pentecostal. Uma tal graça não é certamente uma razão para continuar a ser um Pentecostal.

PARHAM13 - INCAPAZ DE AGIR
Parham não poderia mudar essa terrível peste. Ele foi "repelido" por aquilo que ele testemunhou e
quando tentou corrigir a situação, Seymour e seus seguidores separaram-se dele. Eles não gostaram.
Isso é exatamente como os líderes da Bênção de Toronto reagiram para repreender e evitar ajuda de
Cristãos fiéis. Parham viu hipnotizadores (ocultistas) praticar o hipnotismo no altar. Mais tarde, ele
confessou que era tudo de Satanás, porque ele viu "influências hipnóticas, as influências do espírito

familiar, influências espíritas, influências mesméricas e todos os tipos de magias e espasmos, caindo em
transes etc ...." Ele refutou-los como sendo de Deus, como sua própria esposa testemunhou no seu livro.
(“The Life of Charles F Parham “por Sarah Parham Garland Publishing. 1985).

Verificou-se que Parham foi "indesejado" em Azusa Street. Porquê não? Porque um dos anciãos foi ele
próprio um hipnotizador, que passou o poder de falar em línguas para os outros! Ou, como Parham
disse: "papagueando, linguajando, falando nem sequer em nenhuma língua …" (Parham).
Parham tentou combater o monstro na rua Azusa, mantendo reuniões paralelas em outros lugares, para
libertar o povo da possessão demoníaca. Ele disse: "entre duzentos e trezentos que tinham sido

possessados de ataques e espasmos terríveis e controles do fenómeno na Rua Azusa foram libertados, e
receberam os ensinamentos Pentecostes reais e muitos falaram em outras línguas." Superficialmente,
tudo isso soa muito bem - Parham com sucesso roubou os prêmios de Satanás!

Mas é preciso olhar muito mais profundo do que isso. Satanás não é tolo. Ele estava envolvido tanto no
trabalho nas reuniões de Parham quando ele estava em Azusa Street. Mas de uma maneira diferente. Ele
apenas mudou seu locus de atenção, de uma igreja para outra. Com muita desenvoltura, ele
grandiosamente permitiu Parham "exorcizar" seus demônios, e, em seguida, colocou-os de volta,
fazendo com que os convertidos de Parham falassem em línguas que eram tão falsas quanto as que já
tiveram antes ! Satanás tem um senso de humor sombrio, meus amigos. Se ele pode ganhar alguma
coisa, fingindo ser expulso por falsos profetas, então ele vai de bom grado participar da diversão. Então,
o que parece ser um exorcismo é realmente um agravamento da situação. Como diz as Escrituras, se um
homem não é limpo de pecado depois de ser exorcizado dos demônios, em seguida, ainda mais
demônios vão entrar nele, causando ainda maiores estragos em sua vida ... um caos muito pior do que
ele tinha experimentado anteriormente. Lembre-se disso da próxima vez que contemplar os
supostos exorcismos em reuniões Carismáticas e Pentecostais. Satanás não está sendo expulso ele está apenas reforçando a sua posição, assumindo uma outra roupagem.

O ALASTRAMENTO DA INFECÇÃO
Assim como aconteceu com a Bênção de Toronto, de igual modo o fenômeno da Rua Azusa espalhouse, e as mesmas manifestações ocorreram. O fundador da igreja Evangélica Quadrangular (Foursquare
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Gospel church), Aimée Semple McPherson, escreveu exatamente as mesmas manifestações que são
encontradas em Pensacola e em igrejas Carismáticas hoje em todo o mundo. Isso é porque a mesma
influência satânica e falsidade tem sido repassado, década por década.
Esta senhora recebeu o "espírito" e os "dons" da mesma forma como os Carismáticos fazem hoje. Essa
não é, obviamente, de Deus. Por exemplo, "era como se Ele iria rasgar o meu corpo em pedaços ... Ele,
na verdade, quebrou a minha garganta ... (alguém disse a ela): “o Senhor é capaz de reparar qualquer

dano que ele faz para o velho templo. Depois de ser violentamente sacudida por um bom tempo até
que eu estava ofegante e molhada de suor, eu ... derramei o louvar a Deus em línguas ... "(" É Isso aí “,

por Aimée McPherson. Echo Park Evangelistic Association. 1923). De Deus? Nunca! Ela, também, chamou
o 'reavivamento' a 'chuva serôdia' de Deus. Quando esta "chuva" se espalhou para a Grã-Bretanha, os
quartos foram 'abalados' em reuniões de oração. Esse é o trabalho dos demônios, não é de Deus.
Este é apenas um punhado de informações sobre Azusa Street e da formação do Pentecostalismo. Se o
leitor não pode ver o demônio por trás disso tudo, então há muito pouco que um estudo mais
aprofundado traria.

Os Pentecostais devem considerar isso - se o que eles têm é verdadeiramente de Deus, porquê
é o mesmo fenómeno que está sendo experimentado pelos Carismáticos, e que tem sido
experimentado continuamente desde Azusa Street, onde os médiums e espíritas reconhecem o
"espírito" ser o espírito Satânico que habita neles? As experiências não são apenas
semelhantes - são exatamente as mesmas.
Que Deus nos ajude a todos a "ler nas entrelinhas" do que está acontecendo hoje.
O discernimento é essencial se quisermos permanecer fiéis ao Senhor e ficarmos firmes contra o erro.

EXHORTAÇÃO
Os dias são maus. Não há tempo para um bate-papo agradável. O Pentecostalismo (Carismatismo) está
crescendo rapidamente. Será que agora vamos nos levantar contra ele e içarmos a bandeira de Jesus
Cristo? Ou será que todos nós vamos ficar calados e permitir que os Carismáticos lavantem o seu
modelo falso (típico), proclamando-se o povo de Deus nesta terra? Você tem a escolha - manter-se
firme ou mergulhar no erro. Dizer a amigos que estão em erro grosseiro é uma coisa muito difícil de
fazer. Isto é reconhecido. Mas o que está sendo testado não é amizade - é lealdade e fidelidade ao
Senhor, à Sua Palavra e à Verdade. É sempre triste quando aqueles que pensávamos que eram nossos
amigos evitam-nos por causa de uma posição firme para o Senhor. Essa é a forma como tem sido
sempre.

Como Saber, Se És Mesmo Salvo!
A PERGUNTA NÃO É: “SE VOCÊ JÁ FOI BAPTIZADO/A NA ÁGUA!”

Yángálálá!...(mpasi, vo) Wàlèmbì nuna…

8

www.tuyimbila.com
“Pedro respondeu: – Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para
que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo.” Atos
2:38.
A “chave” que abre a porta do reino de Deus(ser salvo) foram as palavras proferidas pelo apóstolo Pedro
no dia de Petencostes. Foi a primeira campanha de evangelização e o nascimento da igreja. Como todos
sabemos é preciso inserir a chave no buraco da fechadura para poder entrar.
Quer dizer pôr em prática, seguir as etapas segundo o que está escrito no livro dos Actos 2:38.
"Se você disser com a sua boca: “Jesus é Senhor” e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você
será salvo".Romanos 10:9.
As três personalidades divinas(a trindade) estão envolvidas na salvação da alma.
1. Arrependei-vos, (Arrepende-se diante de Deus, o Pai)
2. Seja batizado em nome de Jesus Cristo (para o perdão dos pecados)
3. Receber o dom do Espírito Santo( símbolo da nossa santificação i.e.presença permanente de Deus
em nós)
1.“ No passado Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ele manda que todas as pessoas,
em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados.”; Atos 17:30. “Todos pecaram e estão afastados
da presença gloriosa de Deus”; Romanos 3:23. O ser humano nasce no pecado e destinado à perdição
eterna, por isso deve tomar a decisão consciente de se arrepender diante de Deus.
2. “De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E, não havendo derramamento
de sangue, não há perdão de pecados". Hebreus 9:22. Expiar significa fazer as pazes. A expiação na
Bíblia está associada com o pecado do homem. Na velha aliança(antigo testamento) uma oferta pelo
pecado, era o sacrifício de um animal inocente , cujo sangue foi trazido para fazer expiação (Levítico
16:27). Deus disse: " Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o
sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar a fim de conseguir o perdão
dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados." (Levítico 17 : 11).
“A salvação só pode ser conseguida por meio dele. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que
Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos”. Atos 4:12. Só JesusCristo tem o poder de perdoar o pecador.
3. “A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa
notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca
de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, que ele havia prometido”.Efésios 1:13.
“Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem.”. Mateus 7:20. A nossa vida
irá revelar o que realmente somos no interior(coração).
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Se realmente somos Cristãos(nascidos de novo). Os frutos do Espirito irão se manifestar na nossa vida.
“Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a
fidelidade”. Gálatas 5:22.
“Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém quem continua pecando nunca o viu
e nunca o conheceu”. 1 João 3:6. Q
Quem permanace no pecado não é Cristão salvo. A bíblia não está falar da perfeição mas, da
direção da sua vida, seu estilo de vida.
Conclusão: O Cristão deve ser capaz de defender a Palavra. “Antes, santificai ao Senhor Deus em
vossos corações; e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos
pedir a razão da esperança que há em vós” 1 Pedro 3:15
Tudo se resume numa coisa: Como é que temos vivido a nossa vida no dia a dia, quer dizer o nosso
testemunho. “Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de
Cristãos”. Atos 11:26.
Nota: Pedimos desculpas pelo uso inconsistente do novo acordo ortográfico (2009)
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1

Anátema (do latím anathema, e este do grego ΑνÜθεμα) significa etimológicamente oferenda, mas no seu uso principal indica o
significado de maldição, no sentido de condenação a ser colocado de lado ou separado, cortado do seu ambiente como se corta um
membro, de uma comunidade de crentes.
Entretanto seu significado original indicava uma "oferenda" aos deuses gregos.
Com o Cristianismo, passou a significar "maldito, ou considerado aquele que está fora da Igreja". Tratava-se da máxima punição imposta
aos pecadores; não somente de ficarem excluídos dos sacramentos, mas também destinados à condenação e ao fogo eterno.
2

John Stephen Piper (nascido em 11 de janeiro de 1946) é um pregador Cristão Batista Calvinista e autor, servindo atualmente como
pastor associado para a Pregação e Visão da Igreja Batista de Bethlehem em Minneapolis, Minnesota(U.S.).
3

“Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando
anunciavam a mensagem que vinha de Deus”. II Pedro 1:21
4

Tradução de alguns extratos do estudo sobre a igreja Pentecostal publicado no website abaixo mencionado por Dr. Napier

5

www.scionofzion.com

6

Azusa Street situa-se em Los Angeles, Califórnia, EUA. Ali a igreja experimentou seus fenômenos na primeira década do século 20. No
entanto, os mesmos fenômenos ocorreram muitas vezes antes, no século anterior, embora não de forma tão organizada. O homem que foi
o primeiro a organizar idéias pentecostais em uma teologia foi Charles Parham
7

"A Bênção de Toronto e o Cair no Espírito"

8

Quando cheguei a Londres nos anos 1990 onde vivo desde então, vindo de Angola; fui membro efectivo da igreja de Bênção De Toronto
(Oasis Church) em Colliers Wood, London SW19.
Minhas sinceras desculpas porque nos últmos estudos disse que eu era da igreja Vineyard. O pastor John Arnott fundou a igreja do
Toronto Airport Christian Fellowship ( o berço da Bênção De Toronto ) esta última associou-se ao Movimento da Vineyard e mudou de
nome: Toronto Airport Vineyard Church.
Assisti em 1995 um serviço religioso especial na igreja de Queens Road Church Wimbledon/London, dirigido por John Arnott e no
mesmo ano participei da Semana Bíblica anual ( the Stoneleigh Bible Week, Warwickshire-England ), organizada pelo NFI (New
Frontiers International) uma das organizações Carismáticas (neo Carismáticos) bem conhecidas em UK e associada a Bênção De Toronto
( igreja do Canadá ) que congrega muitas igrejas Caristmáticas Inglesas. Isso é para dizer que estou a falar por experiência.
9

The Alpha Course www.alpha.org
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Gobbledegook
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slaying in the spirit

12 12

William Joseph Seymour (Centerville, Louisiana, 2 de Maio de 1870 — 28 de Setembro de 1922) foi um pastor estadunidense,
iniciador do movimento religioso denominado de Pentecostalismo.
13

Charles Parham foi o primeiro homem que organizou idéias Pentecostais em uma teologia.
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